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Beste Lionsvriendinnen en vrienden,

Mag ik jullie een heel eigenaardig verzoek richten? Kunnen jullie mij helpen een weddenschap te 
verliezen? Jawel, jawel, jullie lezen juist: een weddenschap verliezen.
In het prille begin van dit lionsjaar telde ons district ongeveer 1950 leden. Het jaar ervoor plus 
minus hetzelfde. Het is een feit dat de 3 andere Belgische districten een neerwaartse tendens 
kennen. Daar ik onze wereld niet altijd met een roze bril bekijk, vreesde ik dat deze trend zich ook 
in ons district zou inzetten.
Mijn goede vriend en mentor Harry Buelens was/is rotsvast overtuigd van het tegenovergestel-
de. “Je gaat zien”, zei hij,” tijdens jouw jaar gaat ons district de drempel van de 2000 leden over-
schrijden”! “Zeker weten” bevestigde hij. 
“Wedden?” vroeg ik hem. “Uiteraard” antwoorde hij. En dat hebben we gedaan. Nee, ik zal jullie 
niet verklappen waarvoor.
Hoe meer ik vorder in dit lionsjaar, hoe meer ik vol bewondering ben over de heersende en suc-
cesvolle lionsspirit en alle mooie gesteunde projecten in ons district, hoe meer ik vurig wens dat 
Harry gelijk krijgt en dat ik mijn weddenschap verlies.
Dat kan echter enkel en alleen als jullie mij helpen en dynamische lionsvrienden blijven aantrek-
ken. Uiteraard altijd in de filosofie van onze internationale presidente Gudrun: kwaliteit primeert 
op kwantiteit.
Zien jullie en jullie clubs dat zitten? De clubverslagen die ik regelmatig mag lezen stemmen mij 
in ieder geval heel hoopgevend.
Alvast bedankt om mij te helpen mijn weddenschap te verliezen.

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019
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Hutsepot
Lions Club Zottegem heeft ruim 1.500 porties hutsepot verkocht ten voordele van vzw 
Lichtpunt en tal van andere sociale doelen in Zottegem en omstreken. De hutsepotver-
koop is de belangrijkste jaarlijkse fundraising activiteit van Lions Club Zottegem. 
Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om een steunkaart te kopen: voor 13 euro werd 
je portie niet bij je thuis afgeleverd maar wel bij vzw Lichtpunt, de vereniging die de 
armste Zottegemse gezinnen ondersteunt door de bedeling van voedselpakketten. De 
verhoopte kaap van 1.500 porties werd ruim overschreden. En ook de Lichtpunt-formule 
was een hit, er werden maar liefst 175 porties aan hen geleverd. Daar komt naar goede 
jaarlijkse gewoonte ook nog eens een geldbedrag bovenop. Dank aan alle Lionsleden 
voor hun inzet, en de Scouts van Zottegem voor de logistieke ondersteuning!

Vriendschap tussen dames
De drie Kortrijkse clubs zijn de peterclubs van de nieuwe damesclub, LC Kortrijk Buda. Op de re-
cente en zeer geslaagde filmavond van L.C. Kortrijk (de oudste van de bende) waren er tussen de 
700 aanwezigen ook een paar dames van de club in wording present. De ideale gelegenheid om 
ze aan vrouwelijke Lionsleden van bestaande naastliggende damesclubs 
voor te stellen. Naastliggende vrouwenclubs in Kortrijk? Dat zullen dan wel 
de dames van LC Waregem Ascot zijn? Welnee, Kortrijk ligt tegen de taal-
grens, maar ook tegen de grens van district 112 D - Wallonië. Inderdaad in 
Doornik en in Moeskroen, daar heb je al lang toffe en efficiënte damesclubs: 
in LC Mouscron Castellerie en LC Tournai Athena. Verbroedering is nog niet 
aan de orde, maar een aanzet tot vriendschap, dat is zeker. En de aanwezige 
Council Chairman Guido Vyncke keek ernaar en zag dat het goed was!

André Goethals - LC Kortrijk

We Serve, praat erover!
Wij worden allen elk jaar een jaartje ouder en, indien wij niets ondernemen, is dit ook het geval voor onze 
Lionsclubs.
De waarden van de Lions, vertaald in het begrip “We Serve”, blijven echter brandend actueel. Zij verouderen niet. De 
noden zijn gigantisch en ons engagement als Lions blijft meer dan ooit nodig.
Boeiende vergaderingen en motiverende sociale projecten binnen elke Lionsclub zorgen ervoor dat de leden zich 
met enthousiasme blijven inzetten en het Lions gedachtengoed verder uitdragen in hun vriendenkring en in de lokale 
gemeenschap.
Men beweert nogal gemakkelijk dat het aantrekken van nieuwe, vooral jonge leden, moeilijk wordt. Nochtans is het 
sociaal engagement van de jongeren niet verminderd, integendeel. Het is derhalve zaak om deze steeds aanwezige 
sociale gevoeligheid te matchen met de Lionswerking. Hiervoor zullen de clubs enige creativiteit aan de dag leggen, 
bijvoorbeeld door het organiseren van informele of open vergaderingen.
Bredere communicatie binnen de lokale gemeenschap, zoals sportclubs en culturele verenigingen, over de doelstel-
lingen en de waarden van de Lionsclub, is een essentieel onderdeel van een rekruteringsplan.
Leden die gelukkig zijn binnen hun club en die actief deelnemen aan sociale projecten, en hierover spreken, zorgen 
voor een aanzuigeffect.
“We Serve”, praat erover! 

Christian Vergaert - LC Gent Scaldis - GMT Coordinator District 112A

http://www.lions-112a.be
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Wie kan stemmen en hoe ? 
Op de districtsconventie van zaterdag 27 april te Brugge wordt o.a. gestemd en verkozen. Elke 
club beschikt over een aantal stemmen overeenkomstig het aantal leden (alle soorten leden bij-
eengeteld). Om het aantal clubstemmen te bepalen wordt gekeken naar het aantal leden zoals 
opgegeven in het maandrapport van eind maart.
Aantal stemmen: er is één stem per groep van 10 leden, met een afronding. Tot 14 leden = 1 stem, van 15 tot 24 leden 
= 2 stemmen, 25 tot 34 leden = 3 stemmen enz... 
Daarnaast beschikken de past-gouverneurs over een persoonlijke stem.
Om te stemmen zijn er zijn 2 manieren:
• voor de goedkeuring van de rekeningen en het budget gebeurt dit met handopsteking (met gekleurde kaarten - 

een gewone meerderheid is bepalend.
• voor de verkiezing van personen gebeurt dit met een stembrief (geheime stemming) ook als er slechts één kan-

didaat is – ook hier gewone meerderheid
Om het stemrecht van de club optimaal te benutten dienen er evenveel clubleden aanwezig te zijn als er stemmen 
toegekend werden. Past-gouverneurs dienen ‘lijfelijk’ aanwezig te zijn om hun persoonlijk stemrecht uit te oefenen 
(en kunnen dan geen clubstemrecht uitoefenen aangezien niemand méér dan 1 stem kan uitbrengen).
Om stemgerechtigd te zijn (en dus namens de club ‘legaal’ een stem te kunnen uitbrengen) moet het lid volgens de 
internationale statuten 1 jaar + 1 dag lid van de club zijn.
Tot zaterdag 27 april !

Peter De Poorter - Districtssecretaris

Zìjn er daklozen in Kortrijk?
Getuigenis over de nachtopvang voor daklozen op vrijdag 4/01/2019
Negen suikerklontjes duwt hij in een plastic flesje. Daarna wordt er lauwe koffie 
bijgepompt. Ik kijk blijkbaar redelijk verdwaasd. “Moi, j’adore le sucre!” 
Ik geloof hem, zeker wanneer hij naar een eenzame tand in de bovenkaak wijst. 
Ik schat hem mijn leeftijd (37 stralende lentes nvdr).
“Monsieur Samson” noemen zijn lotgenoten hem. Een Algerijn zonder papieren. 
Daarom mag hij niet blijven slapen. Hij pakt nog snel een stuk taart in om mee te 
nemen voor de nacht, il adore le sucre, vous savez.
De nachtopvang is even bijtanken, wat zoet aan het bittere bestaan toevoegen. 
Ik kijk mijn ogen uit. Veel vreemdelingen die wat eten komen zoeken of onderdak 
voor de nacht, maar ook Belgen die door omstandigheden op straat zijn beland 
en met schaamte aankloppen voor onderdak.... Lees hier verder.

Lukas Vandromme - LC Kortrijk Mercurius

ƕƕ Er thans wereldwijd 177.000 Leo’s zijn ? En dat 84% van deze Leo’s graag zouden toetre-
den tot een lionsclub? Je leest er hier alles over.

ƕƕ Ga je naar de Internationale Conventie in Milaan? Eén van de veel belovende seminars is 
omtrent “Reporting in MyLion”. Onze Gouverneur volgde zopas de webinar. Het is eenvoudiger 
dan hij dacht. Nog minder reden om niet te rapporteren.

ƕƕ het volgend Europaforum doorgaat in Tallinn-Estland. Meer info volgt later.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/nachtopvang-zijn-er-daklozen-in-kortrijk/
https://connect.lionsclubs.org/leos?utm_campaign=EN_02%2F19_Email%20%232%20Leo%20Awareness%20&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=89CF6BCFB2238D25194962AF57BF4420&elq=133fbbab175d479e8efa14579860bade&elqaid=7193&elqat=1&elqCampaignId=1091
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Lenteconventie

Hotel Weinebrugge biedt een gunsttarief aan van 120 € per kamer  (incl. ontbijt ) aan zij die hun verblijf in 
Brugge willen verlengen (van vrijdag tot zaterdag en/of zaterdag tot zondag).

 
 

Gouverneur Thierry Serck en de leden van het kabinet van District 112 A  

Voorzitter Djamil Zenasni en de leden van Lions Club Brugge 

hebben de eer en het genoegen u en uw partner uit te nodigen op de 
 

28ste Lenteconventie van het District 112 A 
op zaterdag 27 april 2019 om 8.00 uur 

 
VIVES Brugge – Xaverianenstraat 10 – 8200 Brugge 

(bereikbaar via N31 Expressweg – ruime parkeergelegenheid ter plaatse) 
 

PROGRAMMA 
 

8.00 uur tot 8.45 uur 
Verwelkoming, registratie en ontbijt 

Inschrijving en validatie van de stemgerechtigden tot 9.00 uur 
 

9.00 uur 
Opening van de conventie 

 
9.20 uur 

Vertrek van de partners voor een bezoek aan restauratie kunst en antiek atelier ‘Vincent Molhant’ 
 

12.30 uur 
Receptie in VIVES Brugge 

 
14.00 uur 

Lunch in restaurant Weinebrugge, Leikendreef 1, 8200 Brugge 

 

Inschrijvingen voor de Lionsleden van D112 A en partners gebeuren enkel via hun clubsecretaris. 
Voor de andere Lionsleden via “conventie2019@gmail.com”. 
De totale deelnamesom per Lionsclub of individueel kan gestort worden op de rekening BNP 
Paribas van LC Brugge - BE79 0018 2600 8933 (met vermelding van naam/lionsclub) 
Uiterste inschrijvingsdatum is 15 april 2019. 
Deelname aan conventie of partnerprogramma: 25 euro p.p. (incl. ontbijt en receptie). Deelname 
aan lunch: 60 euro p.p. 

28ste Lenteconventie District 112A 

http://www.lions-112a.be
https://www.weinebrugge.be/
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De City Trail en Disoc
Na het onverwachte succes in 2018, kregen sportievelingen – lopers, joggers en wandelaars 
– dit jaar opnieuw de kans om Oudenaarde te verkennen tijdens onze heuse City Trail Run of 
Wandeling.
Wie kent alle hoekjes en steegjes van onze mooie, middeleeuwse stad Oudenaarde? 
Lopen of wandelen door de eeuwenoude geschiedenis, in het spoor van Adriaan Brouwer? Ge-
nieten van de natuurlijke omgeving midden de Vlaamse Ardennen, die Omer Wattez zo mooi 
wist te beschrijven? Kennis maken met economie en industrie langs de Oudenaardse rand?
Het was opnieuw een unieke toer van 10 km voor de lopers langsheen en doorheen verras-
send erfgoed, rijke Oudenaardse tradities, en moderne industriële panden; voor de wandelaars 
was een mooie wandeling uitgestippeld van 5 km. Oudenaarde wist je opnieuw te verrassen.  
De opbrengsten van deze organisatie gaan naar onze sociale doelen, meer bepaald ten voor-
dele van het project in Rwanda van Dr. Piet Noë, ereburger van de stad Oudenaarde (het Rwanda Charity Eye Hopsi-
tal). Deze dag was onze bijdrage tot de Wens van de Gouverneur: DISOC.

Mathieu Van Damme - Voorzitter L.C. Vlaamse Ardennen

BAD komt er weer aan! 
Op 25 april 2019 gaat voor de 10e keer het belevingsfestival BAD door op het strand van De 
Panne. (Dranouter) Bad is een samenwerking tussen vzw Folkfestival Dranouter en 30 lions-
clubs uit West- en Oost-Vlaanderen, ten dienste van mensen met een beperking. www.badfes-
tival.be
Vzw Folkfestival Dranouter brengt haar expertise in op het vlak van engageren van artiesten 
en zangers en de logistieke organisatie van het festival zelf. Lions steunt met manpower tijdens het festival en met 
financiële middelen. Zo’n 2400 mensen met een beperking en hun begeleiders namen in 2018 deel. 
Een team lionsleden sensibiliseert de clubs om te participeren. In ruil voor een bijdrage van 1500 euro ontvangen zij 
20 entreekaarten die ze kunnen schenken aan de bewoners van een instelling. Bovendien kunnen zij extra kaarten 
aankopen tegen een zeer lage prijs. Lions is zo ‘de’ hoofdsponsor geworden van dit event.  Lionsleden zijn massaal 
aanwezig om bij te springen waar nodig: 110 in 2018! Dit is inclusie in de praktijk. Dit jaar wordt een feesteditie. Belle 
Perez, Barbara Dex en 2Fabiola staan geafficheerd.

Hugo Delbeke – LC Waregem

Topniveau
Op donderdag en vrijdag 21 en 22 februari was de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen op bezoek in de Europa-
hal. Deze topmuzikanten werden bijgestaan door gastdirigent Oscar Navarro (Sp), solisten David Van Maele, Hans 
Demeurisse, Philippe Berrod (F) en Juan Ferrer (Sp). Werkelijk topniveau... samenwerking tussen Lions Club Tielt, 
SAMW, stad Tielt en Claristique. Dit alles voor het goede doel, natuurlijk!
Je kan hier en hier nog even nagenieten.

ƕƕ Diabetes is één van de hoofthema’s van het Lionisme. Op de wereld lijden momenteel 
425 miljoen volwassenen aan diabetes. Hun aantal zal nog met 50% toenemen tegen het jaar 
2045. 629 miljoen mensen zullen aangetast zijn door deze ziekte. Lions Clubs International 
heeft een plan!

ƕƕ Sommige ‘lions’ echt heel, heel onhandig kunnen zijn? https://www.facebook.com/VT/vi-
deos/2756365834505241/

ƕƕ En hier is hij dan: de winnaar van de Peace Poster wedstrijd van vorig werkjaar!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.badfestival.be/
https://www.facebook.com/watch/?v=355624541704161
https://www.youtube.com/watch?v=PkHgX-qolu0&fbclid=IwAR2GbMyVoCj2Wspk64xX7jjxXSB4lsUIDKCuabKgIv4DE-uCzaLoQ46Sroc
https://lionsclubs.org/en/start-our-global-causes/diabetes?utm_campaign=5501_EN_Service%20Journey%201_March%202019&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=7615984879395CE0FE722F4C7390CB9D&elq=93103d2458244ed79d3e90f2cbf32f84&elqaid=7761&elqat=1&elqCampaignId=1116
https://www.facebook.com/VT/videos/2756365834505241/ 
https://www.facebook.com/VT/videos/2756365834505241/ 
https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/1103494956509942/
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En toen waren ze al met 9
 Zoals bij vele andere clubs stagneerde het ledenaantal bij LC Zwevegem al enkele jaren. Om 
voldoende instroom van nieuwe jonge leden te garanderen voor de volgende jaren organiseer-
den we een Open Vergadering op 6 december 2018 waarop ieder bestaand lid een gast moest 
uitnodigen. 
Op deze open plenaire nodigden we enkele gastsprekers uit en konden de kandidaat-leden 
kennis maken met de werking van de Lions en onze club. De kandidaten werden op voorhand 
gescreend op leeftijd, lokale verankering in het werkgebied en inzet voor sociale doelen, zodat 
de aanwervingsprocedure in feite al achter de rug was. Na de vergadering gebeurde nog een 
individueel intakegesprek met de kandidaten wat resulteerde in 9 jonge nieuwe Lionsleden. 
Daarnaast gaven 4 andere kandidaten aan in één van de volgende werkjaren te willen instap-
pen. De toekomst van LC Zwevegem is verzekerd!
 

Patrick Werbrouck - LC Zwevegem

Onze sociale voetafdruk vergroten?
We krijgen het van alle kanten te horen, de clubs worden uitgenodigd om hun sociale voetafdruk te 
vergroten… Nochtans doen we al zo veel!
Zeker weten, alle clubs spannen zich al jaren maximaal in met hun mooie fundraisingactiviteiten voor 
het goede doel. Moet dat dan nog beter om onze footprint te vergroten? Indien dit uiteraard mag, 
gaat het niet zozeer omwille van nog meer geld vergaren voor de goede werken, het gaat hem eerder 
over de efficiëntie aan wie we het bestemmen. We moeten ons de vraag durven stellen of wat we al 
jaren uit gewoonte doen, vandaag, in een veranderende wereld, nog wel even pertinent is. Zijn de prioriteiten van de 
lokale sociale noden niet veranderd of verschoven? Zijn wij voldoende alert van wat er in onze omgeving op sociaal 
vlak leeft… en evolueert? Moeten we daarvoor het verleden weggooien? Zeker niet, maar zoals onze internationale 
voorzitster het suggereert: “one more”. Eén projectje of sociaal doel méér, om even uit onze denkbedding te durven. 
Verschillende clubs zijn daar trouwens druk mee bezig; minstens één per zone. Wordt er niet gezegd dat stilstaan, 
achteruitgaan betekent ? Spreek er eens over met de GST (voorzitter sociale commissie) van je club.

André Goethals – Global Service Team 

De eerste laureaat
Op zondag 10 februari vond het 15e aperitiefconcert van L.C. Lokeren plaats 
in De Lozen Boer te Lochristi. Dit aperitiefconcert werd gebracht door niet 
minder dan de eerste laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor Zang 
2018, nl. de bariton Samuel Hasselhorn.
De Duitse Samuel Hasselhorn werd in 1990 geboren in Göttingen, een zeer 
oude universiteitsstad in het midden van Nedersaksen. Hij studeerde aan de 
Hochschule für Musik in Hannover. Tijdens ons aperitiefconcert werd Samuel 
begeleid door pianist Joseph Middleton, eveneens een laureaat.
Samuel en Joseph vergastten ons op werken van Robert Schumann.
Dit zeer gesmaakt concert werd naar gewoonte bijgewoond door een 300 
aanwezigen en werd gevolgd door een mooie receptie, aangeboden door L.C. 
Lokeren en een lunch. Het spreekt vanzelf dat de volledige opbrengst van dit 
aperitiefconcert naar onze sociale werken gaat.

Frank Arbyn - LC Lokeren - 2e Vice-gouverneur District 112A

http://www.lions-112a.be
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Beter laat dan nooit (een artikel)
 Naar goede gewoonte hebben we het werkingsjaar ingezet met een zo-
mervergadering voorafgegaan door een door de Voorzitter uitgekiend 
bezoek. Dit jaar bezochten we het nieuwe AZ DELTA ZIEKENHUIS in Roe-
selare  in volle opbouw. We werden zeer goed ontvangen voor wat een 
zeer interessant bezoek bleek te zijn. Het is fascinerend om te zien hoe 
een dergelijk mega-bouwwerk tot stand komt. Het bijzonder interessant 
bezoek scherpte evenwel ook de honger aan, die gestild werd in ‘Bistro 
Madeleine’ in het centrum van Roeselare. Een fijne manier om het jaar te 
beginnen …
Op 16-17-18 november trokken we met de club op weekend naar Luik, 
een soms wat miskende stad, waar we zeer centraal logeerden in het schitterende hotel ‘Les Comtes de Méan’. We 
verkenden Luik op zaterdag, in de blakende zon, onder leiding van een nederlandstalige gids die ons vele mooie en 
verborgen aspecten van Luik liet zien en waarbij we diverse Luikse specialiteiten konden proeven.  We sloten het 
weekend af met een bezoek aan de ‘Marché de la Batte’, de grootste en oudste markt van België. We verlieten Luik, 
een stad in volle ontwikkeling, met een bijzonder aangenaam gevoel.

Bert Dehullu – LC Torhout

Hoe moet je ‘het’ doen in je club ?
Niet op 26 mei, maar wel uiterlijk halfweg april, dat is de limietdatum waarop het nieuwe clubbestuur moet gekend 
zijn in ‘Houba’. Daartoe moet er op een vergadering van maart of uiterlijk de eerste vergadering van april ‘gekozen’ 
worden.
hoe?
• primo: de club kiest het nieuw bestuur volgens de eigen gangbare procedures en het eigen clubreglement
• secundo: een clubverantwoordelijke (er zijn er 4 per club), normaal zal het de ‘zittende’ secretaris zijn, vult het 

daartoe nu reeds op de MD-website geopend rooster in
concreet? Je doet het zo – klik hier.
Heb je toch nog problemen dan kun je terecht bij de districtssecretaris (secretaris@lions112a.be)

Peter De Poorter

ƕƕ Bij het horen van de nieuwe damesclub Lions Club Kortrijk Buda fronst men soms het 
voorhoofd. Buda, ja, niet Boeddha, maar BUDA met slechts 1 d. Buda is een eeuwenoude wijk 
in de historische binnenstad van Kortrijk en bevindt zich op het Buda-eiland. Het Buda-eiland 
wordt fysiek omgeven door twee armen van de rivier de Leie.Vanaf 1454 werd Buda opgeno-
men in de stad dankzij de nieuwe versterkingen. Deze stenen muur van 2,3 km lang omgordde 
de toenmalige stad. De naam Buda is ontstaan op het einde van de 17de eeuw. In 1686 werd 
de versterkte stad Buda in Hongarije op de Turken veroverd. Ten opzichte van Pest ligt de bo-
venstad Buda aan de overkant van de Donau. Toen Vauban in 1690 en 1698 het hele Kortrijkse 
eiland liet versterken met een speciaal bolwerk aan de Broeltorens, zei men dat hier een “klein 
Buda” aangelegd werd. Deze naam bleef in de volksmond bewaard en komt in het archief voor 
het eerst voor in 1734. Later werd de naam van het eiland aan de hoofdstraat gegeven. Deze 
Budastraat is een van de oudste straten van de stad.

ƕƕ Je kan inschrijven t.e.m. 31/05/2019 voor het Lions World Song festival for the Blind dat 
plaatsvindt in Krakow (Polen) van 14 tot 16 november 2019. Kennen jullie iemand uit jullie 
sociale doelen die blind is en prachtig kan zingen ?  Alle info http://lionsfestival.org/en of fes-
tival@lionsfestival.org.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/clubverkiezingen-user-guide/
mailto:secretaris%40lions112a.be?subject=
http://lionsfestival.org/en
mailto:festival%40lionsfestival.org?subject=
mailto:festival%40lionsfestival.org?subject=
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Een snoezelruimte voor De Kleppe
Sinds meerdere jaren is De Kleppe een sleutelproject voor LC Geraardsbergen. De 
Kleppe profileert zich als een organisatie voor Sociaal Zorgtoerisme in het hart van 
de Vlaamse Ardennen (Everbeek). Het biedt de mogelijkheid tot korte vakanties en 
ééndaags-belevingstoerisme. Deelnemers aan een zorgvakantie en een belevings-
dag weten zich erkend in hun eigenheid, mét hun beperkingen en hun noden aan 
ondersteuning waarin wordt voorzien. Meerdere realisaties ter verbetering van de 
infrastructuur werden in de voorbije jaren door onze club mee gefinancierd.  Onze 
meest recente bijdrage (samen met Kiwanis Zottegem) is het inrichten van een 
snoezelruimte (beleving van licht, geluid en geur) voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis (ASS). Deze werd op 16 februari plechtig geopend in aanwezig-
heid van een aantal plaatselijke “notabelen” (zoals de foto duidelijk maakt is voor sommigen onder hen “plaatselijk” 
wel een kanjer van een eufemisme!).  Het hoeft geen betoog dat deze nieuwe realisatie een bijkomende troef betekent 
voor het uniek concept dat door De Kleppe wordt aangeboden.

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

Keep it simple and have fun
“Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and 
opinions of others.” 
(Roy T. Bennett)
Ik beschouw mezelf als een “doe-er” maar vooral een “team-player”.
Zo heb ik sinds 1984 op verschillende niveaus binnen onze Lions organisatie al heel veel kun-
nen realiseren. Ik heb er plezier aan beleefd en er honger naar meer aan overgehouden.
Als ik straks de eer heb als Gouverneur te worden verkozen, zal het mijn ambitie zijn om het 
district verder uit te bouwen. Als mentor wil ik toekomstige Lions teamleden helpen om onze 
leuze “We Serve” om te zetten in daden. Ik zal hierbij mijn ervaring en inzet ten dienste te stel-
len van het team, het district en Lions Clubs International. 
Alles onder het moto: “keep it simple and have fun”! Besef dat Beethoven zijn “Negende” com-
poneerde met slechts 10 noten...
Ik citeer als slot mijn geliefde auteur Antoine de Saint Exupéry: «Fais de ta vie un rêve et d’un 
rêve une réalité»

Luc Masureel - Lions Club De Haan Permekeland - 1ste Vice-Gouverneur

ƕƕ Alle beslissingen die werden genomen op het Europaforum 2018 in Skopje kunnen na-
gelezen worden op: http://europaforum2018.org/forum/ username is eur2018, password is  
euf2018pass

ƕƕ Veel lionsleden niet weten dat zij zélf hun gegevens dienen te wijzigen in hun individuele 
fiche? Het kan echt niet dat er gemakshalve even naar Brussel wordt gebeld om te vragen dit 
voor hen te willen doen… En als het écht zélf niet lukt, vraag het dan aub aan uw clubsecretaris 
of uw clubvoorzitter. Deze 2 heren en/of dames kunnen uw fiche wijzigen! @alle clubsecre-
tarissen deze tip: maak eens een print van alle individuele fiches en laat deze rondgaan in de 
club zodat de leden eventuele fouten kunnen rechtzetten. Wat in de fiche staat komt in de 
directory!
ƕƕ Dat je alle 47.000 clubs in 210 landen waar ook ter wereld kan terugvinden door simpelweg 
de naam van een stad of regio in te vullen ? https://directory.lionsclubs.org/
ƕƕ Wist-je-dat alle rekeningen en budgetten van ons district weldra kunnen worden nageke-
ken op de website van ons district www.lions112a.be ? Heb je vragen en wil je deze vragen 
beantwoord zien op de districtsconventie, mail ze dan op voorhand naar onze districtspen-
ningmeester pascalmarchand@telenet.be 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://europaforum2018.org/forum/
https://directory.lionsclubs.org/ 
http://www.lions112a.be
mailto:pascalmarchand@telenet.be
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Nuttige info
22/03/2019 LC Blankenberge: Lions In CC
23/03/2019 D112A: Opleiding nieuwe Zone- en Gewestvoorzitters
23/03/2019 LC Deinze: Wijnevent
31/03/2019 D112A: DISOC Day
24/04/2019 LC Harelbeke: Gewestvergadering
25/04/2019 Bad
27/04/2019 D112A: Districtsconventie in Brugge
04/05/2019 D112A: Opleiding nieuwe Clubbesturen
06/05/2019 D112A: Opleiding nieuwe leden Gewest 1
09/05/2019 LC Zwevegem: Debatavond
11/05/2019 Zone 22: bezoek met andersvaliden aan het Familiepark Malter
25/05/2019 LC Gavere Rhodeland: Golfevent
25/05/2019 LC Ieper-Poperinge: Ypres Salient Historic
02/06/2019 LC Torhout: Sint-Rembert Gordel fietstochten
08/06/2019 MD 112: Nationale Conventie
15/06/2019 LC Kortrijk Buda: Charterday

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Oostende BO4 Bulcke-Vermeire Christine
Roeselare Cuvelier Mike

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Brugge Pecsteen Humbert

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash april: 20 maart

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lions-in-cc/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-infosessie-nieuwe-zone-en-gewestvoorzitters/
http://www.lions-112a.be/events/lc-deinze-wijnevent/
http://www.lions-112a.be/events/disoc/
http://www.lions-112a.be/events/lc-harelbeke-gewestvergadering/
http://www.lions-112a.be/events/bad-2019/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-lenteconventie-in-brugge/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-infosessie-voor-de-nieuwe-clubbesturen/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-opleiding-nieuwe-leden-gewest-1/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zwevegem-debatavond/
http://www.lions-112a.be/events/zone-22-bezoek-met-andersvaliden-aan-het-familiepark-malter/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gavere-rhodeland-golfevent/
http://www.lions-112a.be/events/lc-ieper-poperinge-ypres-salient-historic/
http://www.lions-112a.be/events/lc-torhout-sint-rembert-gordel-fietstochten-2/
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-buda-charterday/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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